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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας  προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών 

καθαριότητας των κτιρίων της Βιβλιοθήκης επί της Αργυροκάστρου 1 και Μ.Αλεξάνδρου και 

Ναούσης με όρους, που αναφέρονται στο παράρτημα I, βάσει με το υπ. αριθ.  305 /16-12-2019 

πρωτογενές αίτημα προς το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: Ω7Φ746ΨΖΤ2-ΑΡΞ & ΑΔΑΜ: 

19REQ006044776  ) και με την απόφαση του Πρακτικό  32ο Θέμα 2ο/17-12-2019 (ΑΔΑ: 

6Μ7Ξ46ΨΖΤ2-ΦΡ1 & ΑΔΑΜ: 19REQ006057308), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.935,48  ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. ή τα 2.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 ΚΑΕ 0845 . 

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στον 1ο όροφο της Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Φλώρινας, Αργυροκάστρου 1, Τ.Θ. 121, Φλώρινα  στο Γραφείο της Προϊσταμένης από 

20-12-2019 μέχρι και 31-12-2019 ώρα 12:00 πμ. η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής 

των Προσφορών. Κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα I της 

 
 





παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης 

υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 

αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την 

ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση 

επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα 

ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές 

του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες από την Υπηρεσία. 

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε 

περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την 

παραλαβή τους (προσφορών) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας είναι η Απευθείας 

Ανάθεση βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το οποίο αναφέρει ότι όταν η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00 € ισχύουν τα παραπάνω. 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του νόμου 4412/2016 (όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019) είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθώς και 

η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να 

κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα 

προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38. 

Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κα 

Μοστάκη Θεοδώρα (στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες 2385023118). Το άνοιγμα των 

προσφορών θα γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των 

προσφορών. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

ήτοι 8% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθευτών Δημοσίου  

και 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών και 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 ΚΑΕ 0845 . 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί 

της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 





χαρτοσήμου 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του 

χαρτοσήμου 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) επί του καθαρού ποσού 

(άρθρο 64 του Ν. 4172/2013) 

δ) ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 

Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης 

και σύμφωνα με τους όρους του παρατήματος I της παρούσης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας 

Ανάθεσης από την Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. 

 

Η Προϊσταμένη 

 

Μοστάκη Θεοδώρα 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Συνημμένο στην υπ’αριθμ. 312/20-12-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

Η ανάθεση αφορά τον καθαρισμό των  κτιρίων της ΔΚΒΦ, ήτοι του κεντρικού κτιρίου επί της οδού 

Αργυροκάστρου 1 και του παραρτήματος επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και Ναούσης και 

συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σύμβασης έως και την 31η Δεκεμβρίου 

2020. Έχουν συνολική επιφάνεια περίπου 265 τ.μ το πρώτο και 105,50 τ.μ. το δεύτερο, εξαιρουμένων 

των χώρων κλιμακοστασίων. Ο καθαρισμός των κτιρίων θα πραγματοποιείται συνολικά 8 (οχτώ) 

φορές το μήνα και θα καθορίζεται από την υπηρεσία το κτίριο κάθε φορά. Οι ώρες εργασίας θα είναι 

τουλάχιστον δυόμιση (2,5)  μέχρι τη λήξη του έργου κάθε φορά. 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ειδικότερα ο καθαρισμός θα αφορά:  

 

α) Καθαριότητα με χρήση κατάλληλων απορρυπαντικών στους χώρους του κεντρικού κτιρίου και 

στους χώρους του παραρτήματος που βρίσκονται σε λειτουργία ( πόρτες, παράθυρα –τζάμια με 

κατάλληλο υγρό, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, χώροι υγιεινής (W.C.,  απολύμανση με 

υγρό χλώριο). Ξεσκόνισμα επίπλων γραφείων (γραφεία, καρέκλες, βιβλιοθήκες, τραπέζια, κ.λ.π) 

συσκευών και γενικά κάθε αντικειμένου είτε κινητού, είτε σταθερά προσαρμοσμένου στο δάπεδο ή 

τους τοίχους(πρεβάζια παραθύρων, σοβατεπιά, πυροσβεστήρες κ.λ.π). 

β) Σκούπισμα με ηλεκτρική απορροφητική σκούπα μοκετών –Κλιμακοστάσιο, μπαλκονόπορτα, 

παράθυρα, πλατύσκαλο της εισόδου του κεντρικού κτιρίου- και του Παραρτήματος ( σκούπισμα και 

σφουγγάρισμα δαπέδων, τζάμια με κατάλληλο υγρό.) 

γ) Πλύσιμο των μπαλκονιών μια (1) φορά το μήνα. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

3.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει κατάσταση 

προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων καθώς και να πληροφορεί και την 

Επιτροπή παραλαβής εργασιών της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας για κάθε αλλαγή 

προσωπικού που θα γίνεται, με σχετική επιστολή του. Η κατάσταση προσωπικού πρέπει να είναι 

θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας και να επισυνάπτεται από τον ανάδοχο αντίγραφο της 

συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.  





3.2. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του 

ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που εξαιτίας 

της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του κτιρίου, 

αναλαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση πάσα ευθύνη δυνάμενη να προκύψει εξαιτίας της πλημμελούς 

εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού του.  

3.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του δαπάνες για κάθε είδους 

ατύχημα. Η ΔΚΒ Φλώρινας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από 

τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του Ανάδοχου, όσο και 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου. 

3.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο 

είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας συνέπειας, ήθους και συμπεριφοράς. 

3.6. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο 

λειτουργίας της συμβάσεως εργολαβίας, χωρίς να απαιτείται ειδική όχληση του εργοδότη. 

3.7. O Ανάδοχος, καμιά αμοιβή δεν θα δικαιούται από τον εργοδότη για χρονικό διάστημα μετά τη 

λήξη του χρόνου διαρκείας της εργολαβικής σύμβασης. 

3.8. Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού 

του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιαδήποτε λόγο), μόλις 

ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως. 

3.9. Η ΔΚΒΦ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Ανάδοχου. 

3.10. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση 

με τον Ανάδοχος. 

3.11.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού έμπειρο 

και απόλυτα κατάλληλο γι’ αυτές τις εργασίες προσωπικό. 

3.12. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί ή τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 

203 του Ν.4412/2014. Η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου όταν διαπιστώνει 

παραβάσεις η σύμβαση καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 68 το 

ν.3863/2010. 

 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι σε Ευρώ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις, 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. Δεν θα 





συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά. 

Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη ως βάση και κριτήριο για τη σύγκριση 

των προσφορών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική υπερισχύει η 

τιμή ολογράφως. Προσφορές χωρίς τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι εφόσον 

δεν προκύπτει με σαφήνεια και ορισμένα η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται. Οι 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για δύο (2) μήνες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται 

να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 

β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 

εργαζομένων. 

ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 

στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. Οι εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό 

κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν 

εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, του εργολαβικού τους κέρδους 

και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 

επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν 

υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά για κάθε μήνα εργασιών στις αρχές του 

επόμενου μετά τη βεβαίωση της επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της ΔΚΒΦ ότι οι 

παρασχεθείσες υπηρεσίες είναι καλώς αποδεκτές και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

για την έκδοση και θεώρηση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται είναι: α) Τιμολόγιο του αναδόχου β) Ασφαλιστική ενημερότητα γ) Φορολογική 

ενημερότητα. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 

βαρύνουν τον Πάροχο, ο δε Φ.Π.Α. την ΔΚΒΦ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

 

 

 





6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α. Οποιαδήποτε φθορά θα προκαλείται στις εγκαταστάσεις λόγω απροσεξίας των συνεργείων θα 

επιδιορθώνονται άμεσα με δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου. Τα απορρυπαντικά, τα απαιτούμενα για 

την καθαριότητα υλικά και τα σύνεργα που θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο καθαριότητας, 

κατά την εργασία του καθαρισμού των γραφείων, θα βαρύνουν την Υπηρεσία (ΔΚΒΦ) και θα είναι 

της απολύτου επιλογής και αρεσκείας της.  

Β. Ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση να φροντίζει για την ασφάλεια των εγγράφων, των υλικών και των 

αντικειμένων που βρίσκονται σε όλα τα γραφεία, την σωστή χρήση των μηχανημάτων και εργαλείων 

καθώς και να μέριμνα για τυχόν απώλειά τους ή φθορά τους πέραν της φυσιολογικής.Εννοείται ότι 

στην καθαριότητα εκτός των χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός 

των αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτούς (γραφεία, βιβλιοθήκες λοιπά έπιπλα, μηχανήματα, κ.λ.π).  

 




